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inspirationsdag
for lærere.
Danskvejledere

Læringsuge

Læringsuge

I år afholder Videnshusene den fælles forberedelses- og
inspirationsdag for lærere mandag d. 26.7. 2017 fra kl. 9.0015.00.
Videnshusene sender programmet ud i nyhedsbrevet i april måned.
Tilmelding til PD-modulet `Litteratur og litteraturpædagogik´ er nu
åben på https://evu.ucsyd.dk/fagområde/344.
I skal bruge følgende EAN nr. ved tilmeldingen:
579 800 515 4020.
Programmet til den fælles læringsuge i uge 14, 2017 for alle skoler i
Sønderborg Kommune er nu klar.
Introduktionsvideoen til lærere og undervisningsmaterialer til
indskoling, mellemtrin og udskoling kan hentes på www.vidensby.com
hjemmeside fra d. 15-11-2016.
Vi håber, at I får glæde af materialerne.
Program for indskolingen.
Skema
indskoling.pdf

Læringsuge

Program for mellemtrinnet.

skema
mellemtrinnet.pdf

Læringsuge

Program for udskolingen.
Skema
udskoling.pdf
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Global House
Hjemmesiden

Det er nu muligt at dele opslag på vores hjemmeside, via sociale medier
og mail. På den måde er det blevet nemt at dele med kollegaer, som
også kunne have interesse i vores tilbud. Klik på linket for at se
hvordan det ser ud!

Deling af
opslag

Åben Skole.
Højtlæsning for
0.-2. klasser.

I anledning af Nordisk Biblioteksuge fortæller børnebibliotekarerne
Birgitte og Karla grønlandske sagn og synger en sang d.14.11. Der er en
lille udstilling med spændende ting fra Grønland. Højtlæsningen er gratis,
men I skal trække billetter via linket.

Indskoling

Der er få ledige pladser tilbage til julesang på tysk og engelsk

Internationale
kontakter

På hjemmesiden har vi nu en kasse, hvor I kan se hvilke internationale
kontakter vi har lige pt. Tag gerne kontakt såfremt nogen af dem kunne
have interesse.
To tanzaniere holder oplæg på Sønderborg bibliotek. De er i Danmark i
forbindelse med dette års u-landskalender. For jer der ikke nåede at
booke dem til et besøg på egen skole, er dette arrangement en god
mulighed for høre dem fortælle. De holder oplæg for indskolingen og
for udskolingen. Det foregår på engelsk og suppleres med billeder (og
til de yngste bliver der oversat lidt til dansk).
Husk var en kasse med bøger på norsk og svensk, som vi gerne låner
ud. Skriv hvis det har interesse.

Bestilling til
kl.9.30 og
bestilling til
kl.11
Klik her for
tilmelding
Klik her for at
se dem

Åben skole.
Indskoling og
mellemtrinnet

Nordisk

Klik her for at
tilmelde til
enten d.14.12.
eller d.15.12.

House of Science
For klasser og
lærere
7. – 9.11.16
3. og 4. klasser
Den 11.11.16
kl. 08-17
bipt
5. – 10. klasse
Den 12.11.16
kl. 08-18
bipt
6. – 10 klasse
Den 17.11.16
kl. 8-16
bipt
Vejlederne for
House of

Genplant Planeten – ved ”Kryb-i-ly” i Sønderskoven
Naturskolerne samarbejder med skoler om at plante mere skov – læs
mere på hjemmesiden for naturskolerne:
http://www.naturvejlederne.dk/
Matematikolympiade i Flensborg for 3. og 4. klasser. Vi har op til
20 pladser. House of Science arrangerer transporten
Tilmelding til bipt@sonderborg.dk
Matematikolympiade i Flensborg for 5. klasse til 3. G. Vi har op til
30 pladser. House of Science arrangerer transporten
Tilmelding til bipt@sonderborg.dk
Innovation og entrepreneurskabsmesse i Fredericia – læs her:
http://www.award2016.dk/om-award2016/praktiske-oplysninger
Et fedt sted at samle inspiration og ideer til næste års
entrepreneurskabslæring.
Der er vejledermøde på Ulkebøl skole kl. 14-17, dagsorden sendes
over fællesnettet og lægges på hjemmesiden www.houseofscience.dk
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Science, den
17.11.16
bipt
Piger fra 7. eller
8. klasse
30.11.16 kl. 914:30
bipt
Alle med
interesse for
astronomi
30.11.16
kl. 15-16
bipt
For 6. – 10.
klasse og deres
lærere
15.12.16
Kl. 11-14
bipt

Husk, at sciencelinjelærerne og talentholdlærerne altid er velkomne.

Girls Day in Science på EUC – i farverihallen
Alle tilmeldte piger skal arbejde idegenerering, når de skal løse en
skoleudfordring. Alle møder forskellige rollemodeller – fra
virksomheder, studier og forskning - der fortæller om deres vej ind i
uddannelse og job. Programmet for dagen lægges på hjemmesiden.
Anja Cetti Andersen fra Center for Dark Cosmology,
Københavns Universitet gæster Girls Day og giver i den anledning et
oplæg om Stjernestøv – en forskning, der netop har givet hende HC
Ørsteds sølvmedalje for hendes indsats i forskning og formidling af
forskning. Oplægget holdes på Alssundgymnasiet kl. 15-16. Alle er
velkomne.
Teknologimesse på Alsion– fantasi og problemløsning
Universitetsstuderende præsenterer deres kreative afgangsprojekter,
der kombinerer teknisk snilde med den gode idé. Se, lyt og lær og lad
eleverne inspireres til egne projekter.

House of Citizenship
Dansklærere i
udskolingen
Torsdag den 16.
marts 2017
kl. 14-17
Nydam Skole

Lydspor:
materiale for
indskolingen og
mellemtrinnet
Kristendom
og musik
(dansk)

Fokus på prøven: Er du og dine elever klar til afgangsprøven
i dansk
Til afgangsprøverne 2017 er der væsentlige ændringer i
prøvebekendtgørelsen for dansk skriftlig fremstilling, retskrivning,
læsning samt den mundtlige prøve. Derfor er det vigtigt, at man som
lærer kender til disse ændringer, og at man allerede nu forbereder sine
elever på prøverne.
På kurset vil vi gennemgå de væsentligste ændringer ud fra følgende
program:
 Skriftlig fremstilling med til adgang til internettet - hvordan
forbereder vi elever på prøven, og hvori består ændringerne?
 Læsning og retskrivning - både elektronisk og papir
 Mundtlig prøveform A - og B
Målgruppe: Dansklærere i udskolingen
Undervisere: Fie Platz Bertelsen og Helle Holm Andersen
Så er der åbent for projektet lydspor, der fik 2. prisen i
Undervisningsministeriets Undervisningsmiddelpris 2016.
Projektet kombinerer musik, eksistens og kristendom, og udforsker
gennem musik og bibelske fortællinger hvordan musik er et sprog, der
kan udtrykke stemninger og følelser på en anden måde end det talte
sprog.
Ved tilmelding tilsendes materiale og login til online lydprogram.
Lydspor er udviklet til både indskolingen og mellemtrinnet.

Tilmelding på
House of
Citizenships
hjemmeside
klik her

Se mere på
House of
Citizenships
hjemmeside:
Indskolingen
Mellemtrinnet
Lydspor

3/5

Alle klassetrin.

Sønderborg bibliotek har lavet et menukort, som i let og overskuelig
form viser, hvad de kan tilbyde jeres elever.
Kig kataloget med gode tilbud til alle klassetrin igennem – lige til at
booke og ganske gratis. Flere af besøgene kan med fordel kombineres.
Bestil fra menukortet her.
Har du spørgsmål, så spørg børnebibliotekarerne Anne-Mette Bork
eller Louise Maagaard. Anne-Mette træffes på tlf. 8872 6045
/ aebr@sonderborg.dk og Louise træffes på tlf. 8872 6027
/lomg@sonderborg.dk
House of Health
Idræt i 6. og 7. klasse
Danmarks stærkeste klasse.
Se mere og meld jer til den regionale finale den 2. februar her:
http://www.houseofhealth.dk/opslag/ro-battle/
Sundheds og seksualundervisning for mellemtrinnet
”Sofie i Myanmar” er et nyt undervisningsmateriale fra Unicef som
sætter fokus på børns rettigheder og FNs børnekonvention.
Der er i undervisningsmaterialet fokus på skolegang, venskaber, trivsel,
leg og læring. – alle sammen temaer der er vigtige at sætte fokus på,
uanset om man bor i et land som Danmark eller Myanmar.
Se mere på http://sofieimyanmar.dk/
Gratis oplevelser i naturen
Ta’ ud-kompasset er en samling af de gratis muligheder, der er for
oplevelser i naturen og kulturen i Sønderborg Kommune.
I Ta’ ud-kompasset finder du tip til udflugter, gåture, cykelture,
musikoplevelser, legepladser, strandture, træning og afslapning i det
fri. Se mere her: http://sonderborgkommune.dk/borger/gratisaktiviteter-i-soenderborg-kommune
House of Creativity
Vi nærmer os julemåneden og vores Gospelkoncerter. Der er tilmeldt
omkring 1500 elever til de 4 koncerter. Der er stadig ledige pladser.

07.12.2016 kl. 09:30 Pladser: 34
07.12.2016 kl. 11:30 Pladser: 55

Læs mere på.
http://houseofcrea
tivity.dk/opslag/jul
emusical-haabeter-taendt/

08.12.2016 kl. 09:30 Pladser: 100
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08.12.2016 kl. 11:30 Pladser: 3
Koncerterne foregår på Sønderborg Teater (Comwell).
Andre

Haver til maver
Gennem et samarbejde mellem Sønderborg Kommune, Gråsten
Landbrugsskole og naturskolerne i Sønderborg Kommune
etableres i foråret 2017 projekt Haver til Maver. Projektet
arbejder for at styrke børn og unges engagement i
bæredygtighed, madkultur og sundhed.
Haver til Maver dyrker virkelighedens skole, hvor børn forbinder
have, mad og kultur og udvikler sammenhængs-forståelse
Der ansættes en ny naturvejleder i projektet, der blandt andet er
støttet af Friluftsrådet over en treårig periode.
Haver til Maver varetages af den nye naturvejleder i tæt
samarbejde med naturskolelederen ved Fiskbæk Naturskole,
ledelsen og kollegaer ved Gråsten Landbrugsskole samt
bestyrelsen og de øvrige naturvejledere i Sønderborg Kommune.
Folkeskolens læringsmål opfyldes ved besøgene - både fagligt og
tværfagligt med inddragelse af relevante fag. Projektet udvikler
læringsmaterialer, der inddrager de forskellige fag både før,
under og efter besøgene – læs eventuelt yderligere på sitet:
www.havertilmaver.dk
Vi håber, skolerne vil tage godt imod dette enestående
tilbud til den åbne skole og ser frem til at udsende mere
detaljeret beskrivelse ved senere lejlighed.
På vegne af naturskolebestyrelsen
Anders K. Brandt
Formand
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